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FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 
DE FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DE PINDAMONHANGABA 2017 

 
1. DADOS DO INTERESSADO: 
 

RAZÃO SOCIAL:    

CNPJ:    

ENDEREÇO:    

UF: CIDADE: 
CEP:    

TELEFONE:    

1.2 REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS): 
NOME:    

CARGO:  CPF  

NOME:    

CARGO:  CPF  

 

1. TIPO DE PATROCÍNIO – A empresa compromete-se a patrocinar Festa em comemoração 
ao Dia das Crianças de Pindamonhangaba 2017, com os seguintes itens: 
 
(  ) Fornecimento de serviço de monitoria e brinquedos infláveis de pequeno, médio e grande 
porte; 
(  ) Fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de maquiagem de rosto; 
(  ) Fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de cabelo fashion; 
(  ) Fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de unha; 
( ) Fornecimento de serviço de monitoria as oficinas de pipas, jogos de mesa e tênis de 
mesa, cordas, bambolês e elástico, mini vôlei e futebol, perna de pau e chinelão, jogos 
tradicionais, peteca, jogo de taco. 
 

1.2  O interessado reconhece que o(s) representante(s) legal(is) acima referido(s) possui(em) 
plenos poderes de representação, assumindo, para todos os fins legais, quaisquer 
responsabilidades decorrentes da assinatura desse Requerimento. 
 
1.3 O interessado declara para os devidos fins que esta ciente da contrapartida, conforme previsão 
no item 3 do Edital. 
 

2. DOCUMENTOS 
 

2.1 O interessado declara que os documentos a seguir listados encontram-se anexos a este 
formulário. 

• Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual, acompanhado de CPF e 
RG; 

• Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 

3. O INTERESSADO DECLARA QUE CONHECE E CUMPRIRÁ, INTEGRALMENTE, O EDITAL. 
 

Pindamonhangaba, ___________de ___________________ de 2017. 
 
 

_______________________________________________________________ 
Assinatura devidamente identificada do(s) representante(s) legal(is) 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, pessoa jurídica de direito público, com 
sede à Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1400, inscrita sob o CNPJ nº 
45.226.214/0001-19, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, torna público 
para conhecimento dos interessados, que até o dia 22/12/2017, às 17 horas, receberá as 
propostas de empresas interessadas em patrocinar uniformes esportivos para as equipes 
de competição que representaram Pindamonhangaba na temporada 2017. 
 
1. Objetivo: 
1.1- O presente chamamento público tem por objeto obter patrocínio, em forma de doação, 
de empresas públicas ou privadas interessadas em firmar parceria com a Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer de Pindamonhangaba para a aquisição de uniformes 
esportivos para as equipes de competição que representarão Pindamonhangaba nas 
competições regionais, estadual, nacional e internacional. 
1.2- O patrocínio assegurará a exposição publicitária da logomarca do patrocinador em 
conformidade com as contrapartidas prevista no item 3 deste Edital. 
 
2. Justificativa: 
2.1-Visando o crescimento do esporte em nossa cidade, o presente projeto propõe parceria 
onde o patrocinador terá seu nome vinculado a uma causa social em nosso Município, esta 
responsabilidade social inclui nossos munícipes e principalmente jovens a um ambiente 
sadio e a ideia de esporte/educação, conviver em comunidade respeitando os princípios 
éticos da vida, além de divulgar a marca nos uniformes de competição e treinamentos das 
equipes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Pindamonhangaba (SEMELP), 
podendo optar em apoiar qualquer uma das modalidades esportivas descritas no item 3.6 
do projeto. 

2.2- As equipes de competições de Pindamonhangaba não só têm a finalidade competitiva, 
mas tem por finalidade: 

• Incentivar a prática esportiva na nossa cidade. 
• Conscientizar a população da importância do esporte no desenvolvimento dos 

munícipes. 
• Revelar talentos de nível técnico estadual e nacional. 
• Participar de eventos organizados pela SEMELP, pelas federações, ligas e 

associações, jogos organizados pela Secretaria de Esporte e Lazer do Estado 
de São Paulo, destacando jogos regionais, jogos abertos, jogos da Juventude e 
JORI, representando a cidade de Pindamonhangaba. 

• Promover jogos de bom nível técnico e atrair a comunidade em geral para um 
lazer gratuito principalmente aos fins de semana e feriados. 

 

2.3- O patrocinador que firmar parceria com a SEMELP estará auxiliando o 
desenvolvimento e implementação de políticas públicas de esportes, estabelecendo vínculo 
constante com a população, através da participação e qualificação das práticas esportivas 
e recursos humanos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e a conquista da 
cidadania. 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

 
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, pessoa jurídica de direito público, 
com sede à Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1400, inscrita sob o CNPJ 
nº 45.226.214/0001-19, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, 
torna público para conhecimento dos interessados, que até o dia 14/11/2017, às 17 
horas, receberá as propostas de empresas interessadas em patrocinar Circuito Rua 
de Lazer de Pindamonhangaba 2017. 
 

1. Objetivo: 
 

O presente chamamento público tem por objeto firmar parceria com empresas 
públicas ou privadas interessadas em patrocinar o Circuito Rua de Lazer, que tem 
como objetivo oferecer entretenimento, diversão e alegria para as crianças com 
extensão à família, de forma qualificada com alto grau de segurança. A empresa 
patrocinadora deverá contratar as prestações de serviços e monitoria necessárias 
para auxiliar na realização deste tradicional evento realizado há anos pela Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba. 
 

O patrocínio assegurará a exposição publicitária da logomarca do patrocinador em 
conformidade com as contrapartidas prevista no item 3 desse Edital. 
 

2. Justificativa: 
 

Visando o crescimento do esporte em nossa cidade, o presente projeto propõe 
parceria onde o patrocinador terá seu nome vinculado a uma causa social em nosso 
município. Esta responsabilidade social tem como meta proporcionar a população de 
nossa cidade direito ao lazer, legitimado pelo Estatuto Da Criança e do Adolescente 
(ECA) e Constituição, tendo como eixo central o desenvolvimento pessoal e social 
da criança e adolescente. Este evento faz parte do calendário da cidade de 
Pindamonhangaba, sendo uma grande ação de gestão pública, estimulando e 
facilitando o acesso às programações esportivas e de lazer voltadas para a infância 
e a juventude. O objetivo do evento é oferecer entretenimento, diversão e alegria 
para as crianças com extensão à família, de forma qualificada com alto grau de 
segurança. 
 

O Circuito Rua de Lazer será realizado aos domingos nas regiões de maior 
vulnerabilidade social da cidade, sendo duas etapas no 1º semestre e duas no 2º 
semestre em regiões a serem definidas entre os organizadores da Semelp e 
Patrocinador. 
 

Os espaços públicos se tornam cada vez mais importantes no desenvolvimento 
sustentável de uma cidade, mostrando-se essenciais em seu planejamento para o 
alcance da relativa melhora na qualidade de vida e seus habitantes. Este evento 
atrai aproximadamente 500 pessoas em cada local, sendo uma ação conjunta entre 
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Secretaria de Esporte e Educação na divulgação de cada evento. Serão 
desenvolvidas várias atividades direcionadas para o público infantil, onde podemos 
destacar as seguintes estações: oficina de maquiagem de rosto, oficina de pipas, 
oficina de jogos de mesa e tênis de mesa, oficina cabelo fashion, oficina pintura de 
unha, oficina de jogos tradicionais (bandeirinha, mamãe da bola), oficina de cordas, 
bambolês e elástico, oficina de mini vôlei e futebol, oficina perna de pau e chinelão, 
oficina de peteca, oficina de jogo de taco, oficina escultura em balão, além dos 
brinquedos infláveis de pequeno, médio e grande porte.  
 
O Circuito Rua de lazer terá como finalidade: 

• Estimular a autoestima infantil; 
• Valorizar a criança tendo lúdico como proposta educativa; 
• Explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais para expressar-se nas 

brincadeiras e nas demais situações de interação; 
• Desenvolver o raciocínio-logico, a expressão oral e corporal, a coordenação 

motora, a percepção auditiva e visual da criança através de jogos e 
brincadeiras.                                                                                                                                            

 

O patrocinador que firmar parceria com a SEMELP estará auxiliando o 
desenvolvimento e implementação de políticas públicas de esportes, estabelecendo 
vínculo constante com a população, através da participação e qualificação das 
práticas esportivas e recursos humanos, contribuindo para a melhoria da qualidade 
de vida e a conquista da cidadania. 
 

O público alvo deste projeto são crianças e adolescentes. 
 

3 – Das cotas de patrocínio e das contrapartidas oferecidas pela SEMELP. 
As empresas interessadas em patrocinar esse projeto podem contratar: 
 
Fornecimento de serviço de monitoria e brinquedos infláveis de pequeno, 
médio e grande porte: Neste caso o Patrocinador assume o custo total pela 
contratação do serviço de monitoria e brinquedos infláveis, podendo optar em 
patrocinar outros serviços importantes para realização do evento: 
 
Das Contrapartidas: 

• Autorização para veicular no local do evento banners ou faixas nos locais 
públicos, e em todos os brinquedos contratados, próprios da empresa; 

• Participação dos representantes da empresa nas atividades lúdicas e 
recreativas; 

• Uniformizar e colocar o nome da empresa em todas as camisetas; 
• Citação da empresa pelo locutor; 

• Possibilidades de entregas de brindes no evento. 
 

                          
 
                          PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA 
                 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 
 

Rua.: Eng. Orlando Drumond Murgel, 493 –  Parque São Domingos – Pindamonhangaba-SP 

Tel.: (12) 3648-1146 / 3648-2248 – E-mail.: semelp@pindamonhangaba.sp.gov.br 
 

 

Fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de maquiagem de 
rosto, ou fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de 
cabelo fashion ou fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina 
de unha: Nestes casos o Patrocinador assume o custo total pela contratação do 
serviço de monitoria e materiais, podendo optar em patrocinar quaisquer oficinas, 
além de outros serviços importantes para realização do evento: 
 
Das Contrapartidas: 

• Autorização para veicular o nome da empresa com banners ou faixas, no 
local onde estiver situada a oficina. 

• Uniformizar e colocar o nome da empresa em todas as camisetas dos 
monitores da estação contratada; 

• Citação da empresa pelo locutor; 

• Possibilidades de entregas de brindes no evento. 
 
Fornecimento de serviço de monitoria as oficinas de pipas, jogos de mesa e 
tênis de mesa, cordas, bambolês e elástico, mini vôlei e futebol, perna de pau e 
chinelão, jogos tradicionais, peteca, jogo de taco: Neste caso o Patrocinador 
assume o custo total pela contratação dos serviços de monitoria, podendo adquirir 
os materiais. 
 
Das Contrapartidas: 

• Autorização para veicular o nome da empresa com banners ou faixas, nos 
locais pré-determinados pela Semelp onde estiverem situadas as oficinas. 

• Uniformizar e colocar o nome da empresa em todas as camisetas dos 
monitores da estação contratada; 

• Citação da empresa pelo locutor; 

• Possibilidades de entregas de brindes no evento. 
 
 
4 - Da contraprestação 
O patrocínio se dará através de exploração publicitária da logomarca do 
patrocinador nos espaços pré-determinados pela organização do evento (SEMELP), 
em conformidade com as contrapartidas previstas neste projeto. 
  
Todas as camisetas terão as mesmas artes, porém cada patrocinador será 
responsável em adquirir a quantidade de camisetas necessárias para o evento, 
colocando o nome da empresa nas costas das camisas. 
 

A contratação das prestações de serviços deverá ser acordada com pagamento 
diretamente entre o patrocinador e fornecedor de sua preferência, com experiência 
comprovada em eventos esportivos. 
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As prestações de serviços contratadas para o Circuito Rua de Lazer serão 
coordenadas pela equipe de gestores da SEMELP. Após aprovação da SEMELP e 
contratação dos serviços por parte do patrocinador com 20 dias de antecedência de 
cada evento, o contrato será assinado entre as partes e homologadas pelo 
Secretário Municipal de Esportes e Lazer. 
 

Pela contratação das prestações de serviço na forma prevista neste edital, a 
empresa patrocinadora não receberá qualquer pagamento em dinheiro por parte do 
Município, sendo a única contrapartida decorrente do Termo de Patrocínio a 
exploração de publicidade da empresa patrocinadora. 
 

O contrato será assinado entre as partes com vigência até o termino de cada evento 
patrocinado. 
 

A publicidade da empresa patrocinadora do evento poderá ser explorada em 
outros locais, além dos definidos neste projeto, desde que previamente aprovado 
pela equipe de gestão responsável pelo evento da SEMELP. 
 

Não haverá exclusividade da logomarca de patrocinadores de mesmo 
seguimento, sendo permitida a exibição de outra empresa. 
 

5 – PROPOSTA 
 

A proposta deverá ser entregue em mãos ou remetida por correspondência, para 
recebimento até 20 dias antes da realização de cada evento, na Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer, sito a Rua Engenheiro Orlando Drumond Murgel, nº 493, 
Parque são Domingos, CEP 12.410-310, Pindamonhangaba/SP. 
 

Fica a critério do patrocinador, optar pelo apoio sem utilização da logomarca da 
empresa objeto deste projeto. Caso o patrocinador deseje apenas contratar as 
prestações de serviços sem as contrapartidas deverá enviar declaração nesse 
sentido. 
 

Os interessados deverão preencher e encaminhar o Formulário de Requerimento, 
conforme modelo em anexo, impresso em papel timbrado da empresa, sem 
emendas ou rasuras, devidamente datadas e assinada na última página e rubricadas 
as demais pelo representante legal da empresa, descritas em português. 
 

A empresa interessada deverá apresentar com o Formulário Requerimento de 
Patrocínio os seguintes documentos: 

• Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual, 
acompanhado de CPF e RG; 

• Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
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6 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 

Serão selecionadas as propostas que atendam ao edital, levando em consideração: 
• Interesse da empresa em apoiar o esporte da cidade; 
• Interesse da empresa em apoiar eventos esportivos da cidade 

• Apoio oferecido; 
• Exigências da empresa para fornecer o apoio. 

 

Encontram-se impedidos de participar: 
• Os interessados que comercializem e exponham qualquer tipo de material 

pornográfico; 
• As empresas que comercializem produtos nocivos à saúde, que atentam à 

moral e aos bons costumes, bem como assuntos políticos e religiosos; 
• Os interessados que exerçam atividades ilícitas. 

 

As empresas que desejarem oferecer aos participantes materiais ou acessórios na 
forma de brinde e/ou meios de divulgação de sua marca, durante a realização do 
Circuito Rua de Lazer, poderão fazê-lo mediante contato prévio, com 48 horas de 
antecedência, com os membros da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 
 

As empresas podem oferecer mais de uma proposta por item ou itens diferentes, 
porém todas as propostas deveram seguir as orientações do item 4.1 deste edital. 
 
7 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

Informações adicionais poderão ser obtidas junto a Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer, da Prefeitura de Pindamonhangaba, sito à Rua Engenheiro Orlando 
Drumond Murgel, nº 493, Parque são Domingos, CEP 12.410-310. 
 
 

 
Róderson Salvador – Responsável pelo Projeto 

Gestor Geral de Esportes 
CREF 030622-G/SP
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FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 
PARA O CIRCUITO RUA DE LAZER DE PINDAMONHANGABA 2017. 

 

1. DADOS DO INTERESSADO: 
 

RAZÃO SOCIAL:    

CNPJ:    

ENDEREÇO:    

UF: CIDADE: 
CEP:    

TELEFONE:    

1.2 REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS): 
NOME:    

CARGO:  CPF  

NOME:    

CARGO:  CPF  

 
1. TIPO DE PATROCÍNIO – A empresa compromete-se a patrocinar o Circuito Rua de Lazer, 
com os seguintes itens: 
(  ) Fornecimento de serviço de monitoria e brinquedos infláveis de pequeno, médio e 
grande porte 
(  ) Fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de maquiagem de 
rosto; 
(   ) Fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de cabelo fashion; 
(   ) Fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de unha; 
(   ) Fornecimento de serviço de monitoria as oficinas de pipas, jogos de mesa e tênis 
de mesa, cordas, bambolês e elástico, mini vôlei e futebol, perna de pau e chinelão, 
jogos tradicionais, peteca, jogo de taco 
 

1.2  O interessado reconhece que o(s) representante(s) legal(is) acima referido(s) possui(em) 
plenos poderes de representação, assumindo, para todos os fins legais, quaisquer 
responsabilidades decorrentes da assinatura desse Requerimento. 
 
1.3 O interessado declara para os devidos fins que esta ciente da contrapartida, conforme previsão 
no item 3 do Edital. 
 

2. DOCUMENTOS 
 

2.1 O interessado declara que os documentos a seguir listados encontram-se anexos a este 
formulário. 

• Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual, acompanhado de CPF e 
RG; 

• Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 

3. O INTERESSADO DECLARA QUE CONHECE E CUMPRIRÁ, INTEGRALMENTE, O EDITAL. 
 

Pindamonhangaba, ___________de ___________________ de 2017. 
 

_______________________________________________________________ 

Assinatura devidamente identificada do(s) representante(s) legal(is) 
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FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 
PARA CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIO UNIFORMES DE JOGO, UNIFORMES DE TREINO E 

AGASALHO 
 

1. DADOS DO INTERESSADO 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
UF:                                    CIDADE: 
CEP: 
TELEFONE: 
 
1.2 REPRESENTANTE(S) LEGAL (IS): 
NOME: 
CARGO:                                        CPF        
NOME: 
CARGO:                                        CPF        
 
1. TIPO DE PATROCÍNIO – A empresa compromete-se a patrocinar (doação), em troca de exploração 
publicitária, os seguintes materiais: 

___________________________________________   ___________________________________ 
 

___________________________________________  ___________________________________ 
 
1.1 MODALIDADE PATROCINADA: 
(  ) ATLETISMO 

(  ) BASQUETE 

(  ) BIRIBOL 

(  ) BOCHA 

(  ) BURACO 

(  ) CAPOEIRA 

(  ) CICLISMO 

(  ) COREOGRAFIA 

(  ) DAMAS 

(  ) DANÇA DE SALÃO 

(  ) DOMINÓ 

(  ) FUTEBOL 

(  ) FUTSAL 

(  ) GIN. ARTÍSTICA 

(  ) GIN. RÍTMICA 

(  ) HANDEBOL 

(  ) JUDÔ 

(  ) KARATÊ 

(  ) MALHA 

(  ) NATAÇÃO 

(  ) TAEKWOONDO 

(  ) TÊNIS 

(  ) TENIS DE MESA 

(  ) TRUCO 

(  ) VÔLEI DE PRAIA 

(  ) VOLEIBOL 

(  ) VOLEIBOL ADAPTADO 

(  ) XADREZ 

(  ) INICIAÇÃO ESPORTIVA 

(  ) ATIVIDADES DE LAZER 

(  ) OUTRAS MODALIDADES _______________________________ 

1.2 O interessado reconhece que o(s) representante(s) legal (is) acima referido(s) possui (em) plenos poderes 
de representação, assumindo, para todos os fins legais, quaisquer responsabilidades decorrentes da 
assinatura desse Requerimento. 
1.3 O interessado declara para os devidos fins que esta ciente da contrapartida, conforme previsão no item 3 
do Edital. 
 
2. DOCUMENTOS 
2.1 O interessado declara que os documentos a seguir listados encontram-se anexos a este formulário. 

• Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual, acompanhado de CPF e RG; 
• Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

 
 
3. O INTERESSADO DECLARA QUE CONHECE E CUMPRIRÁ, INTEGRALMENTE, O EDITAL. 
 

 
Pindamonhangaba, ___________de ___________________ de 2017. 

 
 

_______________________________________________________________ 
Assinatura devidamente identificada do(s) representante(s) legal (is) 

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso, nº 1400, inscrita sob o CNPJ nº 45.226.214/0001-19, através da Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer, torna público para conhecimento dos interessados, que até o dia 22/12/2017, às 17 horas, receberá as propostas 
de empresas interessadas em patrocinar uniformes esportivos para as equipes de competição que representaram 
Pindamonhangaba na temporada 2017.
1. Objetivo:
1.1- O presente chamamento público tem por objeto obter patrocínio, em forma de doação, de empresas públicas 
ou privadas interessadas em firmar parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Pindamonhangaba 
para a aquisição de uniformes esportivos para as equipes de competição que representarão Pindamonhangaba nas 
competições regionais, estadual, nacional e internacional.
1.2- O patrocínio assegurará a exposição publicitária da logomarca do patrocinador em conformidade com as 
contrapartidas prevista no item 3 deste Edital.
2. Justificativa:
2.1-Visando o crescimento do esporte em nossa cidade, o presente projeto propõe parceria onde o patrocinador terá 
seu nome vinculado a uma causa social em nosso Município, esta responsabilidade social inclui nossos munícipes 
e principalmente jovens a um ambiente sadio e a ideia de esporte/educação, conviver em comunidade respeitando 
os princípios éticos da vida, além de divulgar a marca nos uniformes de competição e treinamentos das equipes da 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Pindamonhangaba (SEMELP), podendo optar em apoiar qualquer uma das 
modalidades esportivas descritas no item 3.6 do projeto.
2.2- As equipes de competições de Pindamonhangaba não só têm a finalidade competitiva, mas tem por finalidade:
• Incentivar a prática esportiva na nossa cidade.
• Conscientizar a população da importância do esporte no desenvolvimento dos munícipes.
• Revelar talentos de nível técnico estadual e nacional.
• Participar de eventos organizados pela SEMELP, pelas federações, ligas e associações, jogos organizados pela 
Secretaria de Esporte e Lazer do Estado de São Paulo, destacando jogos regionais, jogos abertos, jogos da Juventude 
e JORI, representando a cidade de Pindamonhangaba.
• Promover jogos de bom nível técnico e atrair a comunidade em geral para um lazer gratuito principalmente aos fins 
de semana e feriados.
2.3- O patrocinador que firmar parceria com a SEMELP estará auxiliando o desenvolvimento e implementação de 
políticas públicas de esportes, estabelecendo vínculo constante com a população, através da participação e qualificação 
das práticas esportivas e recursos humanos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e a conquista da 
cidadania.
2.4- O público alvo deste projeto são todos os alunos e atletas atendidos e apoiados pela SEMELP em todas as 
modalidades e atividades esportivas.
3. Das cotas de patrocínio e das contrapartidas oferecidas pela SEMELP 
3.1-Os interessados em patrocinar este projeto podem optar pela concessão de patrocínio em conformidade com os 
itens, modalidades e produtos, cujo patrocínio de dará emdoação dos uniformes esportivos. 
3.2- O patrocínio se dará através de exploração publicitária da logomarca do patrocinador nos uniformes, em 
conformidade com as contrapartidas previstas neste projeto, em conformidade com as exigências previstas abaixo.
3.3- A aquisição dos uniformes esportivos deverá ser acordada com pagamento
diretamente entre o patrocinador e fornecedor de sua preferência que confeccionará os uniformes esportivos, que 
conterão além da logomarca da empresa, os brasões da cidade de Pindamonhangaba e SEMELP nas camisetas e 
calções e nome da cidade nas camisetas.
3.4- Todos os uniformes deverão ser submetidos à aprovação da SEMELP em relação aos itens contidos no item 
3.3. Após aprovação da SEMELP e aquisição dos uniformes pelo patrocinador em forma de doação, o contrato será 
assinado entre as partes e homologado pelo Secretário Municipal de Esportes e Lazer.
3.5- Pelo fornecimento dos uniformes na forma prevista neste edital, a empresa patrocinadora não receberá qualquer 
pagamento em dinheiro por parte do Município, sendo a única contrapartida decorrente do Termo de Patrocínio a 
exploração de publicidade nos uniformes descritos neste projeto.
3.6- O contrato será assinado entre as partes com vigência de até 01 (um) ano.
3.7- Os interessados em patrocinar o Projeto podem optar pela concessão de patrocínio em forma de doação dos 
uniformes esportivos para 1 ou mais modalidades esportivas conforme interesse da empresa parceira, em conformidade 
com a cota e contrapartida,
previstas a seguir:
Cota Única
PATROCÍNIO
1. Doação de uniformes esportivos para todas as modalidades e atividades esportivas da Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer. A empresa pode optar por quais e pela quantidade de modalidade(s)
que receberam o apoio, conforme seu interesse. O pagamento dos materiais deverá ser feito direto a malharia 
contratada pela empresa.
A contrapartida será a exposição publicitária da logomarca da empresa nos materiais doados a SEMELP.
4 – PROPOSTA
4.1- A proposta deverá ser entregue em mãos ou remetida por correspondência, para recebimento até as 17 horas 
do dia 22 de dezembro de 2017, na Secretaria Municipal de Esporte e lazer, sito a Rua Engenheiro Orlando Drumond 
Murgel, nº 493, Parque são Domingos, CEP 12.410-310, Pindamonhangaba/SP, para os patrocínios que envolvam as 
contrapartidas que envolverem inserção da logomarca nos uniformes.
4.2- Fica a critério do patrocinador, optar pelo apoio sem utilização da logomarca da empresa objeto deste projeto. 
Caso o patrocinador deseje apenas doar os uniformes sem as contrapartidas deverá enviar declaração nesse sentido.
4.3- Os interessados deverão preencher e encaminhar o Formulário de Requerimento, conforme modelo em anexo, 
impresso em papel timbrado da empresa, sem emendas ou rasuras, devidamente datado e assinado na última página 
e rubricadas as demais pelo representante legal da empresa, descritas em português.
4.4- A empresa interessada deverá apresentar com o Formulário Requerimento de Patrocínio os seguintes documentos: 
• Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual, acompanhado de CPF e RG;
• Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
5 – CRITÉRIO DE SELEÇÃO
5.1 - Serão selecionadas as propostas que atendam ao edital, respeitando a ordem cronológica, e levando em 
consideração:
• Interesse da empresa em apoiar o esporte da cidade;
• Apoio oferecido;
• Exigências da empresa para fornecer o apoio.
5.2 - Encontram-se impedidos de participar:
• Os interessados que comercializem e exponham qualquer tipo de material
pornográfico;
• As empresas que comercializem produtos nocivos à saúde, que atendem à moral e aos bons costumes, bem como 
assuntos políticos e religiosos.
• Os interessados que exerçam atividades ilícitas;
5.3- As empresas que desejarem oferecer aos participantes materiais ou acessórios na forma de brinde e/ou meios de 
divulgação de sua marca, durante os jogos ou eventos das equipes que estejam apoiando, poderão fazê-lo mediante 
contato prévio, com 48 horas de antecedência, com os membros da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
5.4- As empresas podem oferecer mais de uma proposta por item ou itens diferentes,
porém todas as propostas deveram seguir as orientações do item 4.1 deste edital.
6 – DISPOSIÇÕES GERAIS:
6.1 – Os uniformes doados serão utilizados pelos alunos e atletas da SEMELP que
representam a cidade nas mais diversas competições e eventos esportivos.
6.2 – Informações adicionais poderão ser obtidas junto a Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer, da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba localiza na Rua Engenheiro Orlando
Drumond Murgel, nº 493, Parque são Domingos, CEP 12.410-310.

Róderson Salvador – Responsável pelo Projeto
Gestor Geral de Esportes

CREF nº 030622-G/SP

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida 
Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1400, inscrita sob o CNPJ nº 45.226.214/0001-19, através da 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, torna público para conhecimento dos interessados, que até 
o dia 06/10/2017, às 17 horas, receberá as propostas de empresas interessadas em patrocinar Festa 
em comemoração ao Dia das Crianças de Pindamonhangaba 2017.

1. Objetivo:
O presente chamamento público tem por objeto firmar parceria com empresas públicas ou 
privadas interessadas em patrocinar a Festa do Dia das Crianças, que tem como objetivo oferecer 
entretenimento, diversão e alegria para as crianças com extensão à família, de forma qualificada 
com alto grau de segurança. A empresa patrocinadora deverá contratar as prestações de serviços 
necessárias para auxiliar na realização deste tradicional evento realizado há anos pela Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba.
O patrocínio assegurará a exposição publicitária da logomarca do patrocinador em conformidade 
com as contrapartidas prevista no item 3 deste Edital.

2. Justificativa:
Visando o crescimento do esporte em nossa cidade, o presente projeto propõe parceria onde o 
patrocinador terá seu nome vinculado a uma causa social em nosso município. Esta responsabilidade 
social tem como meta proporcionar a população de nossa cidade direito ao lazer, legitimado pelo 
Estatuto Da Criança e do Adolescente
(ECA) e Constituição, tendo como eixo central o desenvolvimento pessoal e social da criança e 
adolescente. O Dia das Crianças é uma das principais datas comemorativas do calendário nacional, 
esta festa faz parte do calendário da cidade de Pindamonhangaba, sendo uma grande ação de 
gestão pública, estimulando e
facilitando o acesso às programações esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude.
O Dia das Crianças será realizado nos dias 08/11/2017 no Centro esportivo Zito e dia 12/11/2017 
no Centro Esportivo João do Pulo. Este evento atrai aproximadamente 5000 pessoas em cada 
local. Serão desenvolvidas várias atividades direcionadas para o público infantil, onde podemos 
destacar as seguintes estações: oficina de maquiagem de rosto, oficina de pipas, oficina de jogos de 
mesa e tênis de mesa, oficina cabelo fashion, oficina pintura de unha, oficina de jogos tradicionais 
(bandeirinha, mamãe da bola), oficina de cordas, bambolês e elástico, oficina de mini vôlei e futebol, 
oficina perna de pau e chinelão, oficina de peteca, oficina de jogo de taco, oficina escultura em balão, 
além dos brinquedos infláveis de
pequeno, médio e grande porte.
O Dia das Crianças terá como finalidade:
• Festejar com entusiasmo o Dia da Criança;
• Estimular a autoestima infantil;
• Valorizar a criança tendo lúdico como proposta educativa;
• Desenvolver o raciocínio-logico, a expressão oral e corporal, a coordenação motora, a percepção 
auditiva e visual da criança através de jogos e brincadeiras.
O patrocinador que firmar parceria com a SEMELP estará auxiliando o desenvolvimento e 
implementação de políticas públicas de esportes, estabelecendo vínculo constante com a população, 
através da participação e qualificação das práticas esportivas e recursos humanos, contribuindo para 
a melhoria da qualidade de vida e a conquista da cidadania.
O público alvo deste projeto são crianças e adolescentes.

3 – Das cotas de patrocínio e das contrapartidas oferecidas pela SEMELP.
As empresas interessadas em patrocinar esse projeto podem contratar:
Fornecimento de serviço de monitoria e brinquedos infláveis de pequeno, médio e grande porte: Neste 
caso o Patrocinador assume o custo total pela contratação do serviço de monitoria e brinquedos 
infláveis, podendo optar em patrocinar outros serviços importantes para realização do evento:
Das Contrapartidas:
• Autorização para veicular no local do evento banners ou faixas, em todos os brinquedos contratados, 
próprios da empresa;
• Participação dos representantes da empresa nas atividades lúdicas e recreativas;
• Uniformizar e colocar o nome da empresa em todas as camisetas;
• Citação da empresa pelo locutor;
• Possibilidades de entregas de brindes no evento.
Fornecimento de serviço de monitoria e material para oficina de maquiagem de rosto, ou fornecimento 
de serviço de monitoria e material para oficina de cabelo fashion ou fornecimento de serviço de 
monitoria e material para oficina de unha: Nestes casos o Patrocinador assume o custo total pela 
contratação do
serviço de monitoria e materiais, podendo optar em patrocinar outros serviços importantes para 
realização do evento:

Das Contrapartidas:
• Autorização para veicular o nome da empresa com banners ou faixas, no local onde estiver situada 
a oficina.
• Uniformizar e colocar o nome da empresa em todas as camisetas dos monitores da estação 
contratada;
• Citação da empresa pelo locutor;
• Possibilidades de entregas de brindes no evento.
Fornecimento de serviço de monitoria as oficinas de pipas, jogos de mesa e tênis de mesa, cordas, 
bambolês e elástico, mini vôlei e futebol, perna de pau e chinelão, jogos tradicionais, peteca, jogo 
de taco: Neste caso o Patrocinador assume o custo total pela contratação dos serviços de monitoria, 
podendo adquirir
os materiais.
Das Contrapartidas:
• Autorização para veicular o nome da empresa com banners ou faixas, nos locais pré-determinados 
pela Semelp l onde estiverem situadas as oficinas.
• Uniformizar e colocar o nome da empresa em todas as camisetas dos monitores da estação 
contratada;
• Citação da empresa pelo locutor;
• Possibilidades de entregas de brindes no evento.

4 – Da contraprestação
O patrocínio se dará através de exploração publicitária da logomarca do patrocinador nos espaços 
pré-determinados pela organização do evento (SEMELP), em conformidade com as contrapartidas 
previstas neste projeto.
Todas as camisetas terão as mesmas artes, porém cada patrocinador será responsável em efetuar 
o pagamento da quantidade necessária para o evento, colocando o nome da empresa nas costas 
das camisas.

                          
 
                                  PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA 
                         SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 
 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, pessoa jurídica de direito público, com 
sede à Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1400, inscrita sob o CNPJ nº 
45.226.214/0001-19, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, torna público 
para conhecimento dos interessados, que até o dia 22/12/2017, às 17 horas, receberá as 
propostas de empresas interessadas em patrocinar uniformes esportivos para as equipes 
de competição que representaram Pindamonhangaba na temporada 2017. 
 
1. Objetivo: 
1.1- O presente chamamento público tem por objeto obter patrocínio, em forma de doação, 
de empresas públicas ou privadas interessadas em firmar parceria com a Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer de Pindamonhangaba para a aquisição de uniformes 
esportivos para as equipes de competição que representarão Pindamonhangaba nas 
competições regionais, estadual, nacional e internacional. 
1.2- O patrocínio assegurará a exposição publicitária da logomarca do patrocinador em 
conformidade com as contrapartidas prevista no item 3 deste Edital. 
 
2. Justificativa: 
2.1-Visando o crescimento do esporte em nossa cidade, o presente projeto propõe parceria 
onde o patrocinador terá seu nome vinculado a uma causa social em nosso Município, esta 
responsabilidade social inclui nossos munícipes e principalmente jovens a um ambiente 
sadio e a ideia de esporte/educação, conviver em comunidade respeitando os princípios 
éticos da vida, além de divulgar a marca nos uniformes de competição e treinamentos das 
equipes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Pindamonhangaba (SEMELP), 
podendo optar em apoiar qualquer uma das modalidades esportivas descritas no item 3.6 
do projeto. 

2.2- As equipes de competições de Pindamonhangaba não só têm a finalidade competitiva, 
mas tem por finalidade: 

• Incentivar a prática esportiva na nossa cidade. 
• Conscientizar a população da importância do esporte no desenvolvimento dos 

munícipes. 
• Revelar talentos de nível técnico estadual e nacional. 
• Participar de eventos organizados pela SEMELP, pelas federações, ligas e 

associações, jogos organizados pela Secretaria de Esporte e Lazer do Estado 
de São Paulo, destacando jogos regionais, jogos abertos, jogos da Juventude e 
JORI, representando a cidade de Pindamonhangaba. 

• Promover jogos de bom nível técnico e atrair a comunidade em geral para um 
lazer gratuito principalmente aos fins de semana e feriados. 

 

2.3- O patrocinador que firmar parceria com a SEMELP estará auxiliando o 
desenvolvimento e implementação de políticas públicas de esportes, estabelecendo vínculo 
constante com a população, através da participação e qualificação das práticas esportivas 
e recursos humanos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e a conquista da 
cidadania. 

A contratação das prestações de serviços deverá ser acordada com pagamento diretamente entre o 
patrocinador e fornecedor de sua preferência, com experiência comprovada em eventos esportivos.
As prestações de serviços contratadas para o Dia das Crianças serão coordenadas pela equipe 
de gestores da SEMELP. Após aprovação da SEMELP e contratação dos serviços por parte do 
patrocinador com 20 dias de antecedência de cada evento, o contrato será assinado entre as partes 
e homologadas pelo Secretário Municipal de Esporte e Lazer.
Pela contratação das prestações de serviço na forma prevista neste edital, a
empresa patrocinadora não receberá qualquer pagamento em dinheiro por parte do Município, sendo 
a única contrapartida decorrente do Termo de Patrocínio a exploração de publicidade da empresa 
patrocinadora.
O contrato será assinado entre as partes com vigência até o termino de cada evento patrocinado.
A publicidade da empresa patrocinadora do evento poderá ser explorada em outros locais, além dos 
definidos neste projeto, desde que previamente aprovado pela equipe de gestão responsável pelo 
evento da SEMELP.
Não haverá exclusividade da logomarca de patrocinadores de mesmo seguimento, sendo permitida 
a exibição de outra empresa.

5 – PROPOSTA
A proposta deverá ser entregue em mãos ou remetida por correspondência, para recebimento 
até 20 dias antes da realização do 1º evento, na Secretaria Municipal de Esporte e lazer, sito a 
Rua Engenheiro Orlando Drumond Murgel, nº 493, Parque são Domingos, CEP 12.410-310, 
Pindamonhangaba/SP.
Fica a critério do patrocinador, optar pelo apoio sem utilização da logomarca da empresa objeto 
deste projeto. Caso o patrocinador deseje apenas contratar as prestações de serviços sem as 
contrapartidas deverá enviar declaração nesse sentido.
Os interessados deverão preencher e encaminhar o Formulário de Requerimento, conforme modelo 
em anexo, impresso em papel timbrado da empresa, sem emendas ou rasuras, devidamente datadas 
e assinada na última página e rubricadas as demais pelo representante legal da empresa, descritas 
em português.
A empresa interessada deverá apresentar com o Formulário Requerimento de Patrocínio os 
seguintes documentos:
• Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual, acompanhado de CPF e RG;
• Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

6 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Serão selecionadas as propostas que atendam ao edital, levando em consideração:
• Interesse da empresa em apoiar o esporte da cidade;
• Interesse da empresa em apoiar eventos esportivos da cidade
• Apoio oferecido;
• Exigências da empresa para fornecer o apoio.
Encontram-se impedidos de participar:
• Os interessados que comercializem e exponham qualquer tipo de material pornográfico;
• As empresas que comercializem produtos nocivos à saúde, que atentam à moral e aos bons 
costumes, bem como assuntos políticos e religiosos;
• Os interessados que exerçam atividades ilícitas.
As empresas que desejarem oferecer aos participantes materiais ou acessórios na forma de brinde 
e/ou meios de divulgação de sua marca, durante a realização dos Dias da Criança, poderão fazê-lo 
mediante contato prévio, com 48 horas de antecedência, com os membros da Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer.
As empresas podem oferecer mais de uma proposta por item ou itens diferentes, porém todas as 
propostas deveram seguir as orientações do item 4.1 deste edital.

7 – DISPOSIÇÕES GERAIS:
Informações adicionais poderão ser obtidas junto a Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer, da Prefeitura de Pindamonhangaba, sito à Rua Engenheiro Orlando
Drumond Murgel, nº 493, Parque são Domingos, CEP 12.410-310.

Róderson Salvador – Responsável pelo Projeto
Gestor Geral de Esportes

CREF 030622-G/SP
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

 
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, pessoa jurídica de direito público, 
com sede à Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1400, inscrita sob o CNPJ 
nº 45.226.214/0001-19, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, 
torna público para conhecimento dos interessados, que até o dia 09/11/2017, às 17 
horas, receberá as propostas de empresas interessadas em patrocinar o Circuito de 
Corridas de Rua de Pindamonhangaba 2017. 
 

1. Objetivo: 
 

O presente chamamento público tem por objeto firmar parceria com empresas 
públicas ou privadas interessadas em patrocinar as etapas do Circuito de Corrida de 
Rua 2017. A empresa patrocinadora deverá contratar as prestações de serviços 
necessárias para auxiliar na realização das 4 etapas do CIRCUITO DE CORRIDAS 
DE RUA DE PINDAMONHANGABA 2017. 
A 1ª etapa será realizada no mês de Junho no centro esportivo João do Pulo, a 2º 
etapa em Agosto em Moreira César, a 3ª etapa em Setembro no Shopping e a 4ª 
etapa em Novembro no Parque da Cidade. 
O patrocínio assegurará a exposição publicitária da logomarca do patrocinador em 
conformidade com as contrapartidas prevista no item 3 deste Edital. 
 

2. Justificativa: 
 

Visando o crescimento do esporte em nossa cidade, o presente projeto propõe 
parceria onde o patrocinador terá seu nome vinculado a uma causa social em nosso 
município. Esta responsabilidade social tem como principal meta incluir o esporte e 
atividade física no cotidiano dos nossos munícipes e auxiliando na diminuição do 
índice de sedentarismo e no risco da vida sedentária. Os benefícios da corrida de 
rua é o maior atrativo desta atividade física que envolve pessoas de várias idades, 
de ambos os sexos, de padrões econômicos, socioculturais distintos, seja na 
melhora da qualidade de vida ou competição, por questões de saúde, estética e 
lazer, além do baixo custo e a facilidade de acesso a esta pratica esportiva. 
 

O circuito de corridas de rua será realizado em 4 etapas, com corridas de 3 a 6 Km e 
caminhada até 3 km, com participação de aproximadamente 800 pessoas por etapa. 
O circuito acontece na cidade aproximadamente 20 anos, com o passar do tempo a 
número de participantes aumentou consideravelmente, principalmente a participação 
de grupos de corridas da cidade e pessoas que tinham uma vida sedentária que por 
recomendação médica ou melhora da sua qualidade de vida começaram a correr. 
 
 
 

                          
 
                          PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA 
                 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 
 

Rua.: Eng. Orlando Drumond Murgel, 493 –  Parque São Domingos – Pindamonhangaba-SP 
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 As empresas que comercializem produtos nocivos à saúde, que atentam à 
moral e aos bons costumes, bem como assuntos políticos e religiosos; 

 Os interessados que exerçam atividades ilícitas. 
 

As empresas que desejarem oferecer aos participantes materiais ou acessórios na 
forma de brinde e/ou meios de divulgação de sua marca, durante as etapas que 
estejam apoiando, poderão fazê-lo mediante contato prévio, com 48 horas de 
antecedência, com os membros da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 
 

As empresas podem oferecer mais de uma proposta por item ou itens diferentes, 
porém todas as propostas deveram seguir as orientações do item 4.1 deste edital. 
 
6 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
Informações adicionais poderão ser obtidas junto a Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer, da Prefeitura de Pindamonhangaba, sito à Rua Engenheiro Orlando 
Drumond Murgel, nº 493, Parque são Domingos, CEP 12.410-310. 
 
 

 
Róderson Salvador – Responsável pelo Projeto 

Gestor Geral de Esportes 
CREF 030622-G/SP
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FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 
PARA O CIRCUITO DE CORRIDAS DE RUA DE PINDAMONHANGABA 2017. 

 
 

1. DADOS DO INTERESSADO: 
 

RAZÃO SOCIAL:    

CNPJ:    

ENDEREÇO:    

UF: CIDADE: 
CEP:    

TELEFONE:    

1.2 REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS): 
NOME:    

CARGO:  CPF  

NOME:    

CARGO:  CPF  

 
1. TIPO DE PATROCÍNIO – A empresa compromete-se a patrocinar a(s) etapa(s) de 
Corridas de Rua de Pindamonhangaba 2017, em troca de exploração publicitária, os 
seguintes itens: 
 

(  ) Contratação de Empresa de Cronometragem 
(  ) Camisetas a todos os participantes 
(   ) Kit do evento 
(  ) Água para hidratação dos participantes 
(   ) Outros Itens ____________________________ 
 

1.2  O interessado reconhece que o(s) representante(s) legal(is) acima referido(s) 
possui(em) plenos poderes de representação, assumindo, para todos os fins legais, 
quaisquer responsabilidades decorrentes da assinatura desse Requerimento. 
 
1.3 O interessado declara para os devidos fins que esta ciente da contrapartida, conforme 
previsão no item 3 do Edital. 
 

2. DOCUMENTOS 
 

2.1 O interessado declara que os documentos a seguir listados encontram-se anexos a este 
formulário. 

• Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual, acompanhado de 
CPF e RG; 

• Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 

3. O INTERESSADO DECLARA QUE CONHECE E CUMPRIRÁ, INTEGRALMENTE, O 
EDITAL. 

 

Pindamonhangaba, ___________de ___________________ de 2017. 
 
 

_______________________________________________________________ 
Assinatura devidamente identificada do(s) representante(s) legal(is) 
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 Inserção do nome da empresa em todas as camisetas. 
 Citação da empresa pelo locutor. 
 Possibilidades de entregas de brindes e Kit do evento; 

 
Aquisição do Kit Lanche ou Aquisição de Copos de Água para hidratação dos 
participantes: Neste caso o Patrocinador assume o custo total para o Circuito de 
Corrida de Rua ou por etapas, adquirindo o Kit Lanche ou Agua para hidratação dos 
participantes das provas de corridas e caminhadas em todas as categorias, podendo 
optar em patrocinar outros serviços importantes para realização do evento: 
 
Das Contrapartidas: 

 Autorização para veicular no local do evento banners ou faixas nos locais 
onde serão montadas as tendas do Kit e hidratação; 

 Possibilidade da participação dos representantes da empresa na entrega da 
premiação; 

 Citação da empresa pelo locutor. 
 Possibilidades de entregas de brindes e Kit do evento; 

 

As empresas interessadas em patrocinar esse projeto devem contratar serviço de 
cronometragem global por etapas, podendo optar pela contratação parcial por 
etapas em conformidade com calendário de provas do circuito. 
 

O patrocínio se dará através de exploração publicitária da logomarca do 
patrocinador nos espaços públicos pré-determinados pela organização das provas 
(SEMELP), em conformidade com as contrapartidas previstas neste projeto, em 
conformidade com as exigências previstas abaixo. 
 

A contratação das prestações de serviços deverá ser acordada com pagamento 
diretamente entre o patrocinador e fornecedor de sua preferência, com experiência 
comprovada em eventos esportivos. 
 

As prestações de serviços contratadas para as provas serão coordenadas pela 
equipe de gestores da SEMELP. Após aprovação da SEMELP e contratação dos 
serviços por parte do patrocinador com 20 dias de antecedência de cada etapa, o 
contrato será assinado entre as partes e homologadas pelo Secretário Municipal de 
Esportes e Lazer. 
 

Pela contratação das prestações de serviço na forma prevista neste edital, a 
empresa patrocinadora não receberá qualquer pagamento em dinheiro por parte do 
Município, sendo a única contrapartida decorrente do Termo de Patrocínio a 
exploração de publicidade da empresa patrocinadora. 
 

O contrato será assinado entre as partes com vigência até o término de cada etapa 
patrocinada. 
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A publicidade da empresa patrocinadora do evento poderá ser explorada em 
outros locais, além dos definidos neste projeto, desde que previamente aprovado 
pela equipe de gestão responsável pelo evento da SEMELP. 
 

Não haverá exclusividade da logomarca de patrocinadores de seguimentos 
diferentes, sendo permitida a exibição de outra empresa. 
 

4 – PROPOSTA 
 

A proposta deverá ser entregue em mãos ou remetida por correspondência, para 
recebimento até 20 dias antes da última etapa do Circuito de Rua 2017, na 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, sito a Rua Engenheiro Orlando Drumond 
Murgel, nº 493, Parque são Domingos, CEP 12.410-310, Pindamonhangaba/SP, 
para os patrocínios que envolvam as contrapartidas que envolverem inserção da 
logomarca nos uniformes. 
 

Fica a critério do patrocinador, optar pelo apoio sem utilização da logomarca da 
empresa objeto deste projeto. Caso o patrocinador deseje apenas contratar as 
prestações de serviços sem as contrapartidas deverá enviar declaração nesse 
sentido. 
 

Os interessados deverão preencher e encaminhar o Formulário de Requerimento, 
conforme modelo em anexo, impresso em papel timbrado da empresa, sem 
emendas ou rasuras, devidamente datadas e assinada na última página e rubricadas 
as demais pelo representante legal da empresa, descritas em português. 
 

 A empresa interessada deverá apresentar com o Formulário Requerimento de 
Patrocínio os seguintes documentos: 

 Certificado de registro empresarial, no caso de empresa individual, 
acompanhado de CPF e RG; 

 Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
 

5 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
Serão selecionadas as propostas que atendam ao edital, levando em consideração: 

 Interesse da empresa em apoiar o esporte da cidade; 
 Apoio oferecido (Global ou Parcial); 
 Exigências da empresa para fornecer o apoio. 

 

Encontram-se impedidos de participar: 
 Os interessados que comercializem e exponham qualquer tipo de material 

pornográfico; 
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O circuito de corridas de rua tem por finalidade:                                                                                                             

 Incentivar a prática esportiva de nossa cidade. 
 Conscientizar a população da importância do esporte no 

desenvolvimento dos munícipes. 
 Melhora na qualidade de vida, tendo a corrida como fator de interação 

social. 
 Promover campanhas antes, durante e após todas as etapas 

estimulando pessoas que não praticam atividades físicas, tenha a 
corrida como uma opção simples e acessível para todos. 

 

O patrocinador que firmar parceria com a SEMELP estará auxiliando o 
desenvolvimento e implementação de políticas públicas de esportes, estabelecendo 
vínculo constante com a população, através da participação e qualificação das 
práticas esportivas e recursos humanos, contribuindo para a melhoria da qualidade 
de vida e a conquista da cidadania. 
 

O público alvo deste projeto são pessoas de várias idades e ambos os sexos. 
 

3. Das cotas de patrocínio e das contrapartidas oferecidas pela SEMELP. 
 
Fornecimento de serviço de cronometragem: Neste caso o Patrocinador assume 
o custo total pela contratação do serviço de cronometragem de todas as etapas ou 
se houver possibilidades a contratação do serviço por etapas a serem realizadas, 
podendo optar em patrocinar outros serviços importantes para realização do evento. 
 
Das Contrapartidas: Autorização para veicular no local do evento banners ou faixas 
nos locais públicos, e no portal de saída e chegada dos corredores; 

Participação dos representantes da empresa na entrega da premiação; 

Citação da empresa pelo locutor; 

Possibilidades de entregas de brindes e Kit do evento. 
 
Aquisição de camisetas para todos os participantes: Neste caso o Patrocinador 
assume o custo total para o Circuito de Corrida de Rua ou por etapas, adquirindo 
camisetas para todos os participantes das provas de corridas e caminhadas em 
todas as categorias, podendo optar em patrocinar outros serviços importantes para 
realização do evento: 
 
 Das Contrapartidas: 

 Autorização para veicular no local do evento banners ou faixas em locais 
pré-determinados pela organização, próprios da empresa; 

 Possibilidade da participação dos representantes da empresa na entrega da 
premiação; 

Placa Ait Cod. Infr Data Infr Placa Ait Cod. Infr Data Infr

AEY1986 Z440021739 55412 11/04/2017 APT1829 Z440021650 55412 05/04/2017
AQO7810 Z440021668 55412 05/04/2017 AQQ8754 Z440021720 55412 10/04/2017
ARC7799 B440236687 51851 05/04/2017 AVE6297 B440236686 51851 05/04/2017
AYS4583 Z440021588 55412 03/04/2017 BBA0740 B440236371 76331 31/03/2017
BBB0465 B440236664 76332 04/04/2017 BBB0465 B440236721 51851 04/04/2017
BGW9923 B440229697 54523 04/04/2017 BHM9836 Z440021624 55412 04/04/2017
BMU4417 Z440021601 55412 03/04/2017 BMU8511 Z440021680 55412 07/04/2017
BPW9166 E000002437 51851 19/04/2017 BPZ0553 E000002430 51851 14/04/2017
BRL9593 Z440021584 55412 03/04/2017 BRL9593 Z440021639 55412 05/04/2017
BRL9593 Z440021700 55412 10/04/2017 BRZ9331 Z440021715 55412 10/04/2017
BUH2912 B440236419 51930 01/04/2017 BUH2912 B440236663 51851 01/04/2017
BUH4913 E000002431 51851 14/04/2017 BUZ8068 Z440021705 55412 10/04/2017
BUZ8496 B440237328 65300 01/04/2017 BUZ8767 B440236540 51851 03/04/2017
BUZ9177 Z440021716 55412 10/04/2017 BXM4665 Z440021614 55412 04/04/2017
BZS8040 Z440021697 55412 10/04/2017 BZV0099 Z440021657 55412 05/04/2017
CAH0863 Z440021635 55412 05/04/2017 CAH0902 B440236605 73662 04/04/2017
CAH0902 Z440021654 55412 05/04/2017 CCE5166 B440236310 51930 31/03/2017
CDK7795 B440236666 51851 04/04/2017 CFQ4154 E000002433 51851 14/04/2017
CFX6404 B440236331 51851 05/04/2017 CHC1948 B440236312 51851 05/04/2017
CHJ6952 B440236069 54523 31/03/2017 CHR7061 Z440021582 55412 03/04/2017
CJB2189 Z440021608 55412 04/04/2017 CJL4945 Z440021567 55412 01/04/2017
CJQ6662 B440237327 65300 01/04/2017 CKF0130 Z440021616 55412 04/04/2017
CLE6590 E000002426 51851 12/04/2017 CLJ4069 Z440021578 55412 03/04/2017
CLO6166 B440236328 51851 30/03/2017 CMR9698 Z440021591 55412 03/04/2017
CNC5298 Z440021581 55412 03/04/2017 CND8751 Z440021618 55412 04/04/2017
CNQ0381 Z440021586 55412 03/04/2017 CNV3524 Z440021678 55412 07/04/2017
CNV4293 Z440021718 55412 10/04/2017 CNV7452 Z440021569 55412 01/04/2017
CNV8580 Z440021714 55412 10/04/2017 CNV9338 Z440021669 55412 05/04/2017
CNY6818 B440236651 51851 29/03/2017 CQL8125 Z440021597 55412 03/04/2017
CRD7467 Z440021692 55412 08/04/2017 CRG2805 Z440021687 55412 07/04/2017
CRR1140 B440236652 51851 29/03/2017 CXI7053 B440236309 76251 30/03/2017
CXM1436 Z440021666 55412 05/04/2017 CYE2634 B440236608 51851 04/04/2017
CYG0545 Z440021741 55412 12/04/2017 CYQ1780 B440236607 51851 04/04/2017
CYW1772 Z440021684 55412 07/04/2017 CZL6235 B440236615 51851 04/04/2017
DAH2031 Z440021665 55412 05/04/2017 DBJ0993 Z440021702 55412 10/04/2017
DBL7526 Z440021671 55412 06/04/2017 DCK9730 B440236457 51851 29/03/2017
DCY5506 B440236602 51851 04/04/2017 DDF7548 B440236538 51851 03/04/2017
DDH1842 B440236614 51851 04/04/2017 DDY8436 B440236682 51851 04/04/2017
DDY9970 B440236330 51851 03/04/2017 DEM6600 B440236722 51851 04/04/2017
DES3902 Z440021633 55412 04/04/2017 DEV5892 Z440021698 55412 10/04/2017
DEV8239 E000002439 51851 19/04/2017 DFQ3122 Z440021627 55412 04/04/2017
DFQ3929 Z440021644 55412 05/04/2017 DFQ6659 B440236801 76331 04/04/2017
DGB4306 E000002438 51851 19/04/2017 DGU0157 Z440021676 55412 07/04/2017
DGU2954 Z440021681 55412 07/04/2017 DGU2954 Z440021712 55412 10/04/2017
DGU4136 B440237325 52582 01/04/2017 DGZ1690 Z440021589 55412 03/04/2017
DGZ5873 B440237326 65300 01/04/2017 DHU1687 E000002428 51851 14/04/2017
DIH0382 Z440021732 55412 11/04/2017 DIL9852 Z440021603 55412 03/04/2017
DIO3366 Z440021672 55412 06/04/2017 DIX2094 Z440021585 55412 03/04/2017
DIX2358 Z440021679 55412 07/04/2017 DIX3539 Z440021723 55412 11/04/2017
DJD9431 Z440021659 55412 05/04/2017 DJJ0327 B440236070 54523 31/03/2017
DKA6462 Z440021629 55412 04/04/2017 DKG4089 Z440021675 55412 07/04/2017
DKS0183 Z440021617 55412 04/04/2017 DMJ3225 B440236329 51851 30/03/2017
DMP9497 B440236537 51851 29/03/2017 DNZ9499 B440236684 51851 04/04/2017
DPM7846 B440236068 54521 31/03/2017 DPU6891 B440236418 61220 01/04/2017
DQN9653 B440236067 73662 29/03/2017 DQW1440 B440236490 54870 30/03/2017
DRO9212 B440236623 76331 31/03/2017 DRQ1481 Z440021699 55412 10/04/2017
DRT7759 B440237321 65300 01/04/2017 DSQ2058 Z440021746 55412 12/04/2017
DSQ3684 Z440021640 55412 05/04/2017 DUA7282 Z440021729 55412 11/04/2017
DUC5537 B440236072 55411 02/04/2017 DUE6286 Z440021573 55412 01/04/2017
DUL1284 Z440021693 55412 08/04/2017 DUR0704 Z440021655 55412 05/04/2017
DUR0707 B440236657 51851 03/04/2017 DVK2192 B440236071 55500 02/04/2017
DVN4176 Z440021643 55412 05/04/2017 DWF7530 Z440021642 55412 05/04/2017
DXB2614 B440236688 51851 05/04/2017 DXB5260 Z440021609 55412 04/04/2017
DXB5307 Z440021647 55412 05/04/2017 DXD8368 B440236649 51851 29/03/2017
DXT0991 Z440021637 55412 05/04/2017 DXW6034 Z440021568 55412 01/04/2017
DZW2563 Z440021625 55412 04/04/2017 DZW3287 Z440021645 55412 05/04/2017
DZW3656 B440236613 51851 04/04/2017 DZW4381 Z440021634 55412 04/04/2017
EAB7423 Z440021631 55412 04/04/2017 EAB8381 Z440021721 55412 11/04/2017
EAI7762 Z440021734 55412 11/04/2017 EAN2468 Z440021701 55412 10/04/2017
EAO8784 Z440021566 55412 01/04/2017 EAO8794 Z440021572 55412 01/04/2017
EAO9058 Z440021704 55412 10/04/2017 EAO9247 Z440021727 55412 11/04/2017
EAO9927 B440236417 54870 01/04/2017 EBJ6954 Z440021648 55412 05/04/2017
EBR9214 Z440021661 55412 05/04/2017 EBS8752 B440236622 76331 29/03/2017
EDQ3936 Z440021602 55412 03/04/2017 EDQ4350 Z440021689 55412 08/04/2017
EDR8095 Z440021724 55412 11/04/2017 EFC2116 Z440021658 55412 05/04/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA     -     SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

ÓRGÃO AUTUADOR 268610
Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;

O Departamento Municipal de Trânsito, no uso de suas atribuições, com fulcro no artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, torna público, nos termos da Resolução do CONTRAN nº 404/12, a relação de Auto de Infração de Trânsito 
(AIT) validados e processados. Nestes termos, notifica os proprietários dos veículos que, caso queiram, terão o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação, para oferecer defesa da autuação e/ou informar condutor infrator.
A informação de condutor infrator aqui autorizada somente é cabível quando este não tiver sido identificado na lavratura do auto de infração.

EFT6290 Z440021574 55412 01/04/2017 EGD0005 B440237324 55680 01/04/2017
EGL0206 B440236536 76331 29/03/2017 EGS0319 Z440021730 55412 11/04/2017
EGU1314 Z440021694 55412 08/04/2017 EHL0756 E000002435 70301 16/04/2017
EIB9707 Z440021708 55412 10/04/2017 EIB9810 Z440021664 55412 05/04/2017
EIG0119 Z440021587 55412 03/04/2017 EIK3067 Z440021580 55412 03/04/2017
EIK5439 Z440021747 55412 12/04/2017 EIL7255 Z440021583 55412 03/04/2017
EIM4101 Z440021710 55412 10/04/2017 EIT0356 Z440021613 55412 04/04/2017
EJD5791 B440237322 55680 01/04/2017 EJD6252 E000002436 51851 19/04/2017
EJZ4300 B440236332 51851 05/04/2017 EKO0249 Z440021750 55412 12/04/2017
EKX0523 Z440021691 55412 08/04/2017 ELB4887 Z440021738 55412 11/04/2017
ENB2584 Z440021599 55412 03/04/2017 ENR7190 B440237323 55680 01/04/2017
EPG3298 Z440021605 55412 03/04/2017 EPH3436 B440236609 51851 04/04/2017
EPL4049 Z440021752 55412 12/04/2017 EQM6677 Z440021682 55412 07/04/2017
EQM7011 B440236606 51851 04/04/2017 EQV0434 B440236172 54521 30/03/2017
ERM6284 Z440021623 55412 04/04/2017 ERM7588 B440236487 54870 30/03/2017
ERM7763 Z440021674 55412 07/04/2017 ERQ5454 Z440021740 55412 12/04/2017
ETD5959 Z440021737 55412 11/04/2017 ETI8059 B440236665 76331 04/04/2017
ETM2121 Z440021579 55412 03/04/2017 ETM2878 Z440021615 55412 04/04/2017
ETM3775 Z440021636 55412 05/04/2017 EUZ0633 Z440021707 55412 10/04/2017
EVI9316 B440236604 51851 04/04/2017 EVI9784 Z440021736 55412 11/04/2017

EWR1234 B440236650 51851 29/03/2017 EWR1234 Z440021686 55412 07/04/2017
EYJ8163 B440236660 51851 03/04/2017 EYJ8163 Z440021622 55412 04/04/2017
EYJ8163 Z440021646 55412 05/04/2017 EYJ9927 Z440021713 55412 10/04/2017
EZV6143 B440236653 61220 03/04/2017 FBB3715 Z440021690 55412 08/04/2017
FBB3826 Z440021695 55412 08/04/2017 FBD4576 B440236459 51851 30/03/2017
FCX1698 B440236685 76331 04/04/2017 FDA8931 Z440021595 55412 03/04/2017
FEB5805 B440236690 51851 05/04/2017 FEB5935 Z440021651 55412 05/04/2017
FEB6053 Z440021626 55412 04/04/2017 FEB6152 Z440021606 55412 03/04/2017
FEB6258 B440236171 54521 30/03/2017 FEB6372 Z440021596 55412 03/04/2017
FEB7083 Z440021677 55412 07/04/2017 FEP2886 Z440021610 55412 04/04/2017
FFO8113 Z440021656 55412 05/04/2017 FFR9823 Z440021748 55412 12/04/2017
FGK5989 Z440021696 55412 08/04/2017 FGK6216 Z440021638 55412 05/04/2017
FGZ5083 B440236539 51851 03/04/2017 FHY6417 B440236655 61220 03/04/2017
FHY6495 B440236494 51851 31/03/2017 FHY7069 Z440021612 55412 04/04/2017
FJB0069 Z440021604 55412 03/04/2017 FJD7995 Z440021598 55412 03/04/2017
FKB7705 B440236495 55680 31/03/2017 FKU1086 Z440021709 55412 10/04/2017
FKU1327 Z440021744 55412 12/04/2017 FKU1576 Z440021570 55412 01/04/2017
FLE5834 Z440021731 55412 11/04/2017 FLE6007 Z440021726 55412 11/04/2017
FLR3950 Z440021592 55412 03/04/2017 FMB8230 B440236610 51851 04/04/2017
FMB8325 E000002429 76331 14/04/2017 FMB8477 Z440021722 55412 11/04/2017
FMB8741 B440236485 54870 29/03/2017 FMB8978 E000002432 51851 14/04/2017
FMB9176 Z440021719 55412 10/04/2017 FMD5790 Z440021662 55412 05/04/2017
FMJ7056 B440236654 51851 03/04/2017 FOZ3438 Z440021670 55412 06/04/2017
FPB8160 Z440021600 55412 03/04/2017 FPL8841 Z440021685 55412 07/04/2017
FRC0897 B440236370 54522 30/03/2017 FRC0897 B440236493 54522 30/03/2017
FWM5125 Z440021619 55412 04/04/2017 FWW2117 B440236074 55680 02/04/2017
FXZ6068 B440236420 76331 04/04/2017 FYD8153 Z440021660 55412 05/04/2017
FYK9789 E000002427 76331 12/04/2017 FZB5030 Z440021649 55412 05/04/2017
GAX1932 Z440021663 55412 05/04/2017 GAX8292 Z440021703 55412 10/04/2017
GGW1008 B440236492 55680 30/03/2017 GHC7740 Z440021667 55412 05/04/2017
GHZ3888 Z440021717 55412 10/04/2017 GJR5008 B440236689 51930 05/04/2017
GKC0390 Z440021745 55412 12/04/2017 GLC0962 Z440021706 55412 10/04/2017
GTS6050 B440229696 54523 04/04/2017 GUM4103 E000002424 51851 11/04/2017
GXS7333 B440236645 51851 28/03/2017 GYS0338 Z440021576 55412 03/04/2017
HFG6653 B440236489 58270 30/03/2017 HHS3447 Z440021652 55412 05/04/2017
HLG2569 B440236624 51851 31/03/2017 HMI6042 Z440021575 55412 01/04/2017
HNU4931 Z440021725 55412 11/04/2017 HSA4406 Z440021733 55412 11/04/2017
HXX0380 Z440021735 55412 11/04/2017 IFC3531 Z440021571 55412 01/04/2017
IUV4912 B440236656 51851 03/04/2017 JGJ5390 Z440021632 55412 04/04/2017
JHY6162 Z440021751 55412 12/04/2017 JPB1826 B440236603 51851 04/04/2017
JTG6704 B440229695 54522 04/04/2017 KOY5326 Z440021749 55412 12/04/2017
KVR5261 Z440021641 55412 05/04/2017 KVY3986 Z440021594 55412 03/04/2017
KZN1085 B440236311 51851 02/04/2017 LBY7821 Z440021630 55412 04/04/2017
LOX2186 Z440021728 55412 11/04/2017 LSK0655 Z440021688 55412 08/04/2017
LTN1264 Z440021611 55412 04/04/2017 MPX1845 Z440021620 55412 04/04/2017
MRH8579 Z440021711 55412 10/04/2017 MRW7449 B440236659 51851 03/04/2017
MVG6099 Z440021621 55412 04/04/2017 NJE1402 B440236611 51851 04/04/2017
NKC3420 Z440021590 55412 03/04/2017 NLF5790 Z440021628 55412 04/04/2017
NZI2978 B440236400 51851 04/04/2017 ODG6177 Z440021593 55412 03/04/2017
PVS8392 B440236486 76332 30/03/2017 PVY7343 Z440021683 55412 07/04/2017
PWE7330 Z440021673 55412 07/04/2017 PZC8195 Z440021607 55412 03/04/2017
PZD8158 Z440021577 55412 03/04/2017

Pindamonhangaba,27 deabrilde 2017.

LUCIANA VIANA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
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